
Bombas de pintura: tipos e usos em 
acabamento industrial

As bombas de pintura são amplamente utilizadas no acabamento industrial. As bombas de pintura 
podem ser divididas pelo o que gera seu poder, pelo mecanismo envolvido, pela pressão que elas 

podem desenvolver e pela aplicação adequada.

O revestimento certo para 
a aplicação é geralmente 

determinado pelo objeto ou 
superfície a ser pintada.

É diferente o equipamento 
necessário para uma pequena 

operação em uma marcenaria do 
que o necessário para uma empresa 

de fabricação naval.

Isso é definido para o revestimento 
escolhido, a quantidade de tinta que se 
quer depositar no ponto de aplicação, 

e quanta pressão é necessária.
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Ao usar bombas para aplicações 
de acabamento industrial...

há uma série de outros equipamentos necessários. 
Em muitos casos, você precisará de mangueiras, filtros 
de fluido e ar, reguladores, tanques e, claro, pistolas de 
pulverização. Algumas marcas, como a Binks, têm todo o 
equipamento que você pode precisar para a sua operação 
em um único pacote: um equipamento.

Condições para escolher a bomba apropriada

1.- Bombas pneumáticas
2.- Bombas elétricas
3.- Bombas hidráulicas

Por sua geração de poder

Tipo de revestimento Tipo de aplicação Fluxo requerido

1.- Bombas de pistão
2.- Bombas de diafragma
3.- Bombas de deslocamento positivo

Por mecanismo

1.- Alta (3000 psi até 8500 psi)
2.- Média (500 psi a 3000 psi)
3.- Baixa (0 a 500 psi)

Pela pressão

1.- Atomização/pulverização
2.- Circulação de tinta
3.- Transferência de fluido

Pela aplicação

Bombas de pistão
As bombas de pistão são usadas especialmente para 
mover fluidos muito viscosos ou de alta pressão. As 
bombas de pistão são bombas pneumáticas que podem 
ser de baixa, média e alta pressão, conforme exigido pela 
aplicação a ser utilizada.

As bombas de pistão também podem ser subdivididas em:
• Bombas de pistão radial
• Bombas de pistões axiais
• Bombas de pistão de barril angular (Vickers)
• Bombas de pistão de prato de pressão angular (Denison)

Bombas de diafragma
Dentro elas têm 1 ou 2 diafragmas que têm paredes 
elásticas que são empurradas por um eixo central. Com 
cada golpe, o aumento da pressão empurra o conteúdo 
para fora. Elas são geralmente de baixo custo e a 
manutenção também é mais econômica.

As bombas de diafragma podem ser subdivididas em:
• Bombas mecânicas de diafragma
• Bombas elétricas de diafragma
• Bombas hidráulicas de diafragma
• Bombas de diafragma pneumáticas

http://www.codinter.com
mailto:sales@codinter.com
mailto:ventas@codinter.com
mailto:ventas%40codinter.com.ve?subject=
mailto:atendimento@codinter.com.br

